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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO ANO 
LEGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA.  
Aos vinte e seis dias do mês de maio de 2021, realizou-se a 1º Sessão Ordinária 
do 1º ano Legislativo da 18º Legislatura da Câmara Municipal de Pedro de 
Toledo regimentalmente convocada para ás 19h00 na Avenida São José, 571, 
Centro – Pedro de Toledo/SP. Presidiu os trabalhos o Senhor Presidente 
Dourivaldo de Rosa Moreira. Secretariaram os vereadores 1º Secretário Sergio 
Shindin Tawata e 2º Secretário Márcio Simões Bento. O Senhor Presidente fez a 
chamada regimental, constatou a presença total da edilidade. O Senhor 
Presidente deu início à sessão. O Senhor Presidente fez a chamada regimental, 
constatou a presença total da edilidade. Deu-se início à sessão. A 1ª Ata da 
Sessão Extraordinária do dia 05 de fevereiro, a 2ª Ata da Sessão Extraordinária 
do dia 05 de fevereiro, a Ata da Sessão Extraordinária do dia 18 de fevereiro, a 
Ata da Sessão Extraordinária do dia 09 de março, a Ata da Sessão Extraordinária 
do dia 06 de abril e a Ata da Sessão Extraordinária do dia 19 de maio, todas do 
corrente ano, foram lidas, discutidas e submetidas à deliberação do Plenário, 
foram aprovadas por unanimidade pela edilidade. Passou-se ao Expediente: 
Matérias dos Senhores Vereadores: O Senhor Presidente passou a palavra 
para o 1º Secretário para que o mesmo faça a leitura do Processo nº 03/2021, 
datado em 10 de maio de 2021, de autoria do Senhor Joanil dos Santos, assunto: 
Denúncia contra o vereador Henrique Nunes dos Santos. Deu-se início a leitura. 
Terminada a leitura, o Senhor Presidente comunicou que a Denúncia será 
encaminhada à Comissão de Justiça e Redação. Dando continuidade aos 
trabalhos o Senhor Presidente pediu ao 1º Secretário que dê continuidade na 
leitura do Expediente: Requerimento de autoria do vereador Milton Camara dos 
Santos: nº 01/2021 “Solicita informação ao Senhor Prefeito na forma que 
especifica”, o Requerimento foi lido, discutido e submetido à deliberação do 
Plenário, foi aprovado por unanimidade pela edilidade (encaminha-se). 
Indicações de autoria dos vereadores Edgar Ileck de Souza, Eduardo Leite da 
Silva, Henrique Nunes dos Santos, Milton Câmara dos Santos e Rafael Gomes 
Jardim: nº 01/2021 “Indicam a manutenção, reparos, limpeza e roçada no 
Cemitério Municipal” e, nº02/2021 “Indicam a instalação de lombadas nos 
locais que especificam”; as Indicações foram lidas, ciente a Casa (encaminham-
se ao Chefe do Poder Executivo). Indicações de autoria dos vereadores Edgar 
Ileck de Souza, Eduardo Leite da Silva, Milton Câmara dos Santos e Rafael 
Gomes Jardim: nº 03/2021 “Indicam a manutenção no local que especificam”; nº 
04/2021 “Indicam a manutenção e pavimentação no local que especifica”; nº 
05/2021 “Indicam a manutenção e roçada nos locais que especificam”, e nº 
06/2021 “Indicam a manutenção e roçada no local que especificam”, as 
Indicações foram lidas, ciente a Casa (encaminham-se ao Chefe do Poder 
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Executivo). Indicação de autoria do vereador Henrique Nunes dos Santos: nº 
07/2021 “Indica protocolos de segurança escolar”; a Indicação foi lida, ciente a 
Casa (encaminha-se ao Chefe do Poder Executivo). Moção de Pesar nº. 
01/2021 de autoria do vereador Sergio Shindin Tawata e Márcio Simões Bento, 
pelo falecimento do Senhor “João Antonio Canossa” (Fundador do Grupo 
Canossa), foi lida, discutida e encaminhada conforme o solicitado. Moção de 
Pesar nº. 02/2021 de autoria do vereador Sergio Shindin Tawata e Márcio 
Simões Bento, pelo falecimento da Jovem Senhora “Sheisi Pazzini Corrêa”, foi 
lida, discutida e encaminhada conforme o solicitado. Terminado o Expediente 
passou-se ao Temário Livre . Antes de iniciar o temário, a sessão foi 
interrompida por manifestação do ex-vereador Senhor Joanil dos Santos que fez 
um pedido para usar a tribuna livre (cujo assunto era relacionado à denúncia que 
foi lida), mas o mesmo foi indeferido. O Senhor Presidente esclareceu que a 
denúncia já foi encaminhada para a Comissão de Justiça e Redação para dar 
andamento. Dando continuidade, foi chamado o vereador Milton Câmara dos 
Santos para fazer o uso da tribuna, o mesmo fez o uso da palavra, agradeceu a 
presença de todos; iniciou aludindo sobre o momento de pandemia que todos 
estamos vivenciando, onde muitos já perderam parentes e amigos; parabenizou 
os edis Sergio Shindin Tawata e Márcio Simões Bento pelas Moções de Pesar; 
teceu comentários sobre a situação desagradável ocorrida com o edil Rafael 
Gomes Jardim, na qual alegou conhecer o caráter do mesmo e também o 
trabalho que vem realizando, por isso considera desproporcional a atitude do 
Diretor de Saúde em entrar com uma representação de quebra de decoro contra o 
vereador; ainda sobre o assunto aludiu que estiveram junto com o Senhor 
Prefeito Municipal conversando sobre o assunto onde o mesmo se colocou 
totalmente contrário ao ocorrido; portanto aproveitou para solicitar que o Senhor 
Prefeito Municipal apure o ocorrido e se possível abra uma sindicância; teceu 
comentários sobre a importância do kit merenda para as famílias principalmente 
devido à diminuição do orçamento em virtude da pandemia, e, a mesma será 
entregue depois de muita polêmica nas redes sociais; finalizou aludindo sobre as 
proposituras de sua autoria com os outros vereadores, onde ressaltou sobre o 
muro do cemitério o qual necessita de reparos e manutenção com urgência, na 
qual solicitou que ficasse registrado em ata sua indignação referente à falta de 
manutenção do mesmo. O vereador Carlos Alberto de Oliveira Medeiros, fez 
o uso da palavra, agradeceu a presença de todos, agradeceu a presença do ex-
vereador Joanil dos Santos e aludiu que todos desejam o restabelecimento da sua 
filha; parabenizou o Senhor Prefeito Municipal e o Diretor de Educação pelo 
empenho na vacinação dos professores e funcionários do Departamento; teceu 
comentários sobre a Indicação nº 01/2021 de autoria dos vereadores Edgar Ileck, 
Eduardo Leite, Milton Câmara, Henrique Nunes e Rafael Gomes, a qual é de 
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extrema importância e necessidade; aludiu que esteve conversando com o 
Presidente de uma ONG na Praia Grande, Senhor Fabiano o qual mostrou 
interesse em trazer uma unidade desta ONG para o nosso município a fim de 
ajudar a população. O vereador Rafael Gomes Jardim, fez o uso da palavra, 
agradeceu a presença de todos; agradeceu o apoio dos vereadores Milton 
Camara dos Santos e Carlos Alberto de Oliveira Medeiros; aludiu com 
indignação sobre o pedido de Representação por Quebra de Decoro Parlamentar 
de autoria do Senhor Ranulfo Julio Mariano Pereira contra sua pessoa, onde 
aludiu que se sente injustiçado, pois foi colocado como se tivesse cometido um 
crime perante a população, sendo que conseguiu a doação de um bebedouro e 
um ventilador de parede para o Postinho de Saúde do bairro Amoreiras, e os 
mesmos já estão instalados e beneficiando os moradores; aludiu ainda que não é 
um forasteiro e que lutará pelo desenvolvimento da cidade e pelo esclarecimento 
dos fatos. O vereador Henrique Nunes dos Santos fez o uso da palavra, 
agradeceu a presença de todos; aludiu com satisfação sobre o retorno das sessões 
ordinárias, onde devido a pandemia estavam suspensas porém agora está sendo 
retomada; teceu comentários sobre a importância da feira livre e sobre a 
recolocação dos feirantes no pátio da estação; parabenizou o Diretor da 
Agricultura Senhor Nelson Tanahara e o Luizinho que trabalha na agricultura, o 
Senhor Bigode e sua equipe (os trabalhadores da Programa Frente de Trabalho) 
os quais contribuíram para deixar mais bonito o pátio da Estação; parabenizou 
também o Senhor Prefeito Municipal pelo apoio que tem dado para a retomada 
da feira municipal; comentou que no dia 04 de maio deu-se início à vacinação 
contra covid-19 aos funcionários do Departamento Municipal de Assistência 
Social, na qual aludiu sobre a importância dessa ação; ainda sobre o assunto 
aludiu que os funcionários do Departamento de Educação tanto municipal 
quanto estadual também foram imunizados; deixou registrado o empenho do 
Diretor Municipal de Educação Paulo Eduardo na imunização dos funcionários a 
fim de que as aulas presenciais voltem à sua normalidade o mais rápido 
possível; teceu comentários sobre a entrega do kit merenda, onde explanou sobre 
o serviço que é realizado pelos funcionários, e deixou registrado que juntamente 
com seu amigo Daniel abasteceram 12 toneladas de alimentos para a montagem 
das cestas; falou sobre a Festa dos Trabalhadores, sobre suas proposituras e 
endossou as palavras do edil Milton Câmara em relação à representação contra o 
vereador Rafael Gomes Jardim. O vereador Márcio Simões Bento, fez o uso 
da palavra, agradeceu a presença de todos; teceu comentários sobre as 
proposituras dos demais edis, e ressaltou a situação do Cemitério Municipal; 
aludiu que devemos trabalhar juntos em prol do crescimento e desenvolvimento 
do município. O vereador Sergio Shindin Tawata, fez o uso da palavra, 
agradeceu a presença de todos; parabenizou a todos os Diretores Municipais 
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pelo trabalho e empenho que vem tendo no desenvolvimento da cidade; 
parabenizou os vereadores pelas proposituras apresentadas e também aludiu 
sobre a situação do Cemitério Municipal; aludiu que a Rua Antonio Andreoli 
será pavimentada; finalizou endossando as palavras do edil Marcio Bento, sobre 
o trabalho em conjunto para um bem comum da população da nossa cidade. O 
Senhor Presidente fez o uso da tribuna livre do seu lugar. O vereador 
Dourivaldo de Rosa Moreira, fez o uso da palavra, agradeceu a presença de 
todos; iniciou aludindo que entende e respeita a indignação do ex-vereador 
Joanil dos Santos, mas não aprova a forma como ele fez a abordagem de 
interromper a sessão; aludiu sobre o kit merenda onde deixou claro que muitas 
cidades não fazem o que está sendo feito em nosso município, aproveitou para 
parabenizar o Senhor Prefeito e toda sua equipe pelo empenho na entrega dos 
kits; em relação à representação contra o vereador Rafael Gomes Jardim, aludiu 
que no começo do ano teve uma reunião com todos os vereadores e orientou que 
quando fossem visitar qualquer repartição pública que antes fizesse o 
requerimento solicitando a visita para que não tivesse problemas futuros; aludiu 
sobre a recuperação da Rua Santa Izabel, entre outras; aludiu que o governo do 
Prefeito Eleazar vem trabalhando do começo ao fim do mandato; teceu 
comentários sobre suas contas de 2018 as quais foram aprovadas.  Terminado o 
temário livre, e não havendo matérias para Ordem do Dia, o Senhor Presidente 
agradeceu a presença de todos, convidou-os para a próxima Sessão Ordinária a 
realizar-se no dia 09 de junho do corrente ano ás 19h00 horas e encerrou a 
sessão às 21h15. Para constar, eu, Secretário, lavrei a presente ata que vai 
assinada por mim e pelo Senhor Presidente. 


